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शळकायी आणण  

त्माचा कुत्रा  

 भयाठी : अचचना कुरकणी  



एके ददलळी, गालाफाहेय खऩू 

आत ळतेात एका कुत्रीने तीन  

पऩलराॊना जन्भ ददरा.  



शळकायी एकदा ळतेात गेरा असताना  
तो त्मातलमा ततना ऩैकी एका पऩलरारा  
घयी घेऊन आरा. त्मारा त्मा पऩलरारा  
शळकून शळकायी कुत्रा फनलामच ेहोते. 



काही ददलसाने त्मा पऩलराचा एकभोठा कुत्रा झारा 
तेंव्हा त्मारा नलीन-नलीन मुक्तत्मा शळकलामचॊ ठयलरॊ.  

शळकायी काठी पेकामचा आणण  

कुत्र्मारा ती स्लतः कड ेआणामरा साॊगामचा.  



नॊतय त्माने अॊडी न पोडता तोंडात धरून  

कळी आणामची ते शळकलरॊ. 

“सून” शळकायी त्मारा हाक भारयत अस.े रलकयचॊ तू 
भाझ्माफयोफय शळकायीरा मेण्मास मोग्म होळीर. 



एके ददलळी दोघे 

ऩहाटेच शळकायीरा 
फाहेय ऩडरे. 

फाॊफूच्मा लनात ते 
फयाच लेऱ रऩून लाट 

ऩहात होते. 
 

अचानक एक फदक 

उडत आरॊ त्मारा 
फघून शळकामाचन े

फॊदकू उचररी आणण 

दढश्माल करून 

फदकारा गोऱी 
भायरी. फदक जखभी 
होऊन खारी ऩडरॊ. 



कुत्रा जेंव्हा फदकारा आणामरा गेरा त्माने जेंव्हा फदका 
रा जखभी हताळ जशभनीलय ऩडरेरॊ फतघतरॊ तेंव्हा 
त्मारा खऩू लाईट लाटरॊ. अरगदऩणे त्माने फदकारा 

तोंडात धयरॊ आणण एक फेटालय घेऊन गेरा. 



कुत्र्माने त्मा फदकाची जखभ चाटरी जणु काही त्मातून तो 
फदकारा साॊगत होता. तु काऱजी करू नकोस भी तुझी काऱजी 

घेईन. त्माने तीच चार शळकऱ्माळी खेऱामची ठयलरी. 

“भरा शळकलरॊ काठी ऩयत कळी आणामची,” तो स्लतःळीच 

म्हणारा, त्मा प्रभाणे त्माने फदकारा ततथेच ठेलरॊ आणण 

काठी घेऊन तो शळकामाचऩाळी ऩोचरा. 



ऩयत ते शळकायीरा तनघारे जेंव्हा जेंव्हा शळकायी फदकारा 
गोऱी भायामचा कुत्रा त्माच्मा भागे जामचा  

आणण त्मा फदकारा फेटालय सोडून  

काठी घेऊन शळकामाचऩाळी मामचा.  



योज यात्री कुत्रा शळकमाांच्मा घयातून ब्रेड चोयामचा,  आणण त्मा फदकाॊना नेऊन द्मामचा.  



एके ददलळी शळकऱ्माने कुत्र्मारा 
ब्रेड चोरून घेऊन जाताना ऩादहरॊ, 
त्मान ेकुत्र्माचा ऩाठराग केरा.  



फाॊफूच्मा लनात खऩू 

आत गेलमालय 

त्माने ऩादहरे कुत्रा 
फदकाॊना ब्रेड बयलत 

आहे. त्मारा 
आऩलमा कृत्माची 
राज लाटरी.  



सकाऱी त्माने एक पऩॊजया आणरा आणण 

हऱुलायऩणे त्मा फदकाॊना त्मा पऩॊजऱ्मात ठेलरे, 
आणण आऩलमा घयी घेऊन आरा.  



त्माने फदकाॊच्मा जखभा धतुलमा  त्माॊना फॉडजे केरॊ हऱू हऱू त्माॊना फयॊ लाटरॊ.  



जेंव्हा फदकॊ  ऩूणच फयी झारी एका सकाऱी शळकामाचने फदकाॊना 
त्माच जागी नेऊन ठेलरे ज्माजागी त्माॊना त्माने भायरे होते. 

एक एक करून त्मा फदकाॊना त्माने आकाळात 

सूमचप्रकाळात बयायी घ्मामरा सोडरे. 



“आऩलमा भारकारा ऩऺी आणून देणाऱ्मा कुत्र्माच्मा 
रऺात आरे कक आऩण ह्मा काभासाठी मोग्म नाही 
पायच दमाऱु आहोत.” 

ब्रामन लाईलडस्स्भथ माॊनी शळकायी आणण त्माचा कुत्रा 
ही गोष्ट अत्मॊत ऩरयणाभकायक रयत्मा भाॊडरेरी आहे. 


